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MINISTRIA E SHENDETESISE/MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/MINISTRY OF HEALTH

RREGULLORE
PER PROCEDUREN E KANDIDIMIT DHE MENYREN E ZGJEDHJES SE
ANETAREVE TE ORGANEVE TE ODES MJEKESORE TE REPUBLIKES
SEKOSOVES

Prishtine
1

Ne baze te nenit 46 te ligjit per Odat e Profesionisteve Shendetesor dhe nenit 18, 19.2 te Statutit
te perkohshem te odes mjekesore te Kosoves, Ministri i Ministrise se Shendetesise pas
konsultimit me keshillin per pergatitjen dhe konstituimin e odes mjekesore miraton kete:

RREGULLORE
PER PROCEDUREN E KANDIDIMIT DHE MENYREN E ZGJEDHJES SE
ANETAREVE TE ORGANEVE TE ODES MJEKESORE TE REPUBLIKES
SEKOSOVES
DISPOZITAT E PERGJITHSHME
Neni 1
Me kete rregullore percaktohet menyra e kandidimit, e zgjedhjes dhe revokimit te anetareve te
organeve te Odes Mjekesore te Kosoves: Kuvendit, Kryetarit te Odes, Keshillit Drejtues,
Keshillit mbikeqyres per buxhet dhe financa, Keshillit etike, Gjyqi i Nderit, Prokurorit te Odes,
dhe Komisioneve te tjera te perhershme.

ORGANET PER ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE
Neni2
1. Organet per zbatimin e zgjedhjeve per organet e odes mjekesore te Kosoves jane:
1.1. Komisioni Qendror Zgjedhore dhe,
1.2. Komisionet e njesive zgjedhore.
2. Komisioni Qendror Zgjedhore ka 5 anetare dhe 5 zevendes anetare te emeruar nga ministri i
shendetesise.
3. Anetaret e Komisionit te njesive zgjedhore i emeron Komisioni Qendrore Zgjedhore ne baze
te propozimit te njesise zgjedhore.
4. Anetaret e Komisionit Qendror Zgjedhore dhe Komisioneve te njesive zgjedhore emerohen
me se voni 30 dite para dites se mbajtjes se zgjedhjeve per Kuvendin e Odes.

Neni3
1. Ministria e Shendetesise siguron mjetet e nevojshme per zbatimin e zgjedhjeve te destinuara
per:
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1.1. Kompensim te anetareve te komisioneve zgjedhore;
1.2. Shpenzimet e informimit publike;
1.3. Angazhim te personave tjere per nevojat e procesit zgjedhore;
1.4. Shtypjen e materialit zgjedhore;
1.5. Sigurimin e materialit zgjedhore dhe materialeve tjera shpenzuese;
1.6. Pajisjet dhe mjetet e nevojshme teknike per zbatimin e zgjedhjeve;
1. 7. Shpenzimet e rruges, posttelekumunikacionit;
1.8. Shpenzimet tjera logjistike, etj.

II. PROCEDURA E KANDIDIMIT DHE ZGJEDHJES SE ANETAREVE TE
ORGANEVE TE ODES MJEKESORE
I. ZGJEDHJA E ANET AREVE TE KUVENDIT TE ODES MJEKSORE

Neni 4
Keshilli per pergatitjen dhe konstituimin e odes mjekesore ne koordinim me ministrin e
shendetesise dote marrin vendim per shpalljen e zgjedhjeve per Kuvendin e odes mjekesore te
Kosoves se paku 60 dite para dites se zgjedhjeve.

NeniS
Komisioni Qendrore Zgjedhor i odes mjekesore te Kosoves, ne bashkepunim me komisionet
zgjedhore te njesive zgjedhore duhet ti kryeje te gjitha veprimet dhe pergatitjet per mbajtjen e
zgjedhjeve.
Neni 6
1. Te gjithe mjeket dhe anetaret e odes zgjedhin perfaqesuesit e tyre ne Kuvendin e odes me
votim te drejtperdrejte ne njesite zgjedhore te percaktuara nga komisioni qendrore zgjedhore
sipas ketyre parimeve:
l.l.Anetaret e Kuvendit te OMK zgjidhen me votim te drejtperdrejte ne njesit zgjedhore te
percaktuara nga komisioni qendrore zgjedhor i odes mjekesore.
1.2.Institucionet publike shendetesore te nivelit paresore ne <;do 50 anetare te regjistruara
zgjedhin nje anetare per kuvendin e odes mjekesore.
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1.3.Institucionet publike shendetesore te nivelit dytesore ne <,:do 35 anetar te regjistruara
zgjedhin nje anetare per Kuvendin e Odes Mjekesore.
1.4.Institucionet publike te nivelit tretesore ne <,:do 25 anetare te regjistruara zgjedhin nje
anetare per kuvendin e odes mjekesore.
1.5.Institucionet Private Shendetesore te organizuara ne asocionin profesional te IPSH-se
delegojne I 0 anetare ne Kuvendin e Odes Mjekesore.
1.6.Institucionet e mbrojtjes sociale, sherbimit korrektues te Kosoves, FSK-se dhe ShPK-ja
delegojne nga nje anetare ne Kuvendin e Odes Mjekesore.
1.7.Mjeket nga Diaspora te organizuar permes shoqatave profesionale delegojne 5 anetare ne
Kuvendin e OMK.
1.8.Shoqatat e Psikologeve te licencuar klinik delegojne 7 anetare ne Kuvendin e Odes
Mjekesore.
2. Me qellim te formimit me te lehte te njesive zgjedhore shmangiet nga kriteret e numrit te
mjekeve te regjistruar ne institucionet pub! ike dhe private mund te jene ± 5%

Neni 7
Me qellim te formimit me te lehte te njesive zgjedhore shmangiet nga kriteret e numrit te
mjekeve te regjistruar ne institucionet publike dhe private mund te jene ± 5 %

Procedura e kandidimit
Neni 8
1. Per anetare te odes mjekesore mund te propozohet dhe zgjidhet <,:do anetare i regjistruar dhe
licencuar ne bordin per licencim.
2. Kandidatin per anetare te odes mund ta propozoje <,:do anetare i odes i regjistruar ne regjistrin e
anetareve te odes.

Neni 9
Secila kandidature per anetare te odes mjekesore duhet te mbeshtetet me nenshkrimet e se paku 5
anetareve te odes mjekesore, te njesise zgjedhore.

Neni 10
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Pas perfundimit te procedures se kandidimit komisioni qendrore zgjedhore percakton listen
perfundimtare te kandidateve sipas njesive zgjedhore dhe i publikon ne faqen zyrtare te MSh,
dhe ne te gjitha njesite zgjedhore.

Neni 11
1. Zgjedhjet per anetare te kuvendit te odes mjekesore mbahen ne njesite zgjedhore.
2. Secili vend-votim ka nurnrin e vete rendore.

Neni 12
Komisioni Qendrore Zgjedhore ka per obligim qe me kohe te pergatite dhe te distribuon ter
materialin zgjedhore duke perfshire fletevotimet, ekstraktin e votuesve per secilen njesi
zgjedhore, dhe vendvotimi, fletevotimet, procesverbalet dhe shkresat tjera.

Neni 13
1. Votimi eshte personale dhe behet ne fletevotim, duke shenjezuar emrin e kandidatit.
2. Votuesi kate drejte te votoje vetem per nje kandidat.
3. Fletevotimi permban: Nurnrin rendore te njesise zgjedhore dhe emrin dhe mbiemrin te
kandidateve per secilen njesi zgjedhore te renditura sipas alfabetit.

Neni 14
Fletevotimet epa plotesuara, fletevotimet ne te cilat jane rrumbullakuar numrat rendore i emrave
te me shume kandidateve se zgjidhen nga nisia zgjedhore dhe fletevotimet ku nuk mund me
saktesi te vertetohet se per cilin kandidate eshte votuar konsiderohen tepa vlefshme.

Neni15
1. Votimi ne vend votime filion ne ora 8 dhe perfundon ne ora 18.
2. Ne rast se ne vendvotim kane votuar te gjithe votuesit e regjistruar vendvotimi mund te
mbyllet edhe para ores 18.
3. Gjate tere kohes se votimit anetaret e komisioneve zgjedhore te njesive zgjedhore duhet te jene
prezente dhe te kujdesen per mbajtjen e rendit ne hapesiren ku mbahet votimi.

Neni16

5

Secili votues duhet te identifikohet nga komisioni zgjedhore i njesise zgjedhore duke prezantuar
karten identifikuese, apo deshmi tjera te pranueshme me te cilat vertetohet, autentiteti i
votueseve.

Percaktimi dhe shpallja e rezultateve te votimit
Neni 17
1. Pas perfundimit te afatit per votim komisioni zgjedhore
rezultatet e zgjedhjeve ne njesine zgjedhore.

njesise zgjedhore, percakton

2. Paraprakisht ne baze te regjistrit te votuesve percakton numrin e pergjithshem te votuesve qe
kane votuar dhe pastaj ben hapjen e kutise te cilat i krahason me numrin e pa perdorur te
fletevotimeve dhe konstaton numrin e sakte te votuesve.
3. Pas perfundimit te numerimit komisioni konstaton numrin e votave per secilin kandidate ne
baze te renditjes ne fletevotim dhe numrin e fletevotimeve tepa vlefshme.
Neni 18

1. Komisioni Zgjedhor i njesise zgjedhore pas numerimit te te gjitha fletevotimeve ploteson
procesverbalin i cili duhet te permbaje: numrin e teresishem e votuesve sipas regjistrit te
votuesve ne njesine zgjedhore, numrin e votuesve qe kane votuar, numrin e votave qe ka fituar
secili kandidate sipas numrit rendore ne fletevotim dhe numrin e fletevotimeve te pavlefshme.
2. Procesverbali nenshkruhet nga te gjithe anetaret e komisioni zgjedhore te njesise zgjedhore.
Neni19
Procesverbalet se bashku me materialin tjeter zgjedhore duhet ti dorezohen komisionit qendrore
zgjedhore se paku 18 ore nga mbyllja e vendvotimit.
Neni20
1. Komisioni Qendrore Zgjedhore ne afat prej 5 ditesh shpalle rezultatet perfundimtare per
zgjedhjen e anetareve te odes mjekesore te Kosoves.
2. Komisionet e njesive zgjedhore, publikojne rezultatet preliminare zgjedhore ne njesine
zgjedhore ne afat prej 3 oresh, nga ora e perfundimit te procesit zgjedhor.
Neni 21
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Mandati i anetareve te Kuvendit te odes mjekesore zgjate 4 vite dhe filion te rrjedhe nga dita e
certifikimit te rezultateve nga kuvendi i odes mjekesore.

Anekimimi ne procesin zgjedhore
Neni 22

1. Secili kandidate per anetare te odes mund te parashtroje ankese nese konsideron se ka pasur
parregullsi ne procesin zgjedhore.
2. Ankesa i parashtrohet komisionit zgjedhore te njesise zgjedhore ne afat prej 3 oresh nga
publikimi rezultateve preliminare, nga komisioni qendrore zgjedhore i njesise zgjedhore.
3. Komisioni zgjedhore i njesise zgjedhore ka per obligim qe ne afat prej 12 oresh nga dita e
pranimit te ankeses ti ktheje pergjigjeje me shkrim ankuesit.
4. Kandidati i pakenaqur me vendimin e komisionit zgjedhore te njesise zgjedhore ne afat prej 24
ore mund te beje ankese komisionit qendrore zgjedhore.
Neni23

1. Konsiderohet se anetari i odes mjekesore eshte i revokuar nese per revokimin e tij kane votuar
me shume se gjysma e anetareve te odes ne njesine perkatese zgjedhore.
2. Ne rast revokimi kuvendi i odes mjekesore duhet te filloje proceduren per zgjedhje plotesuese
ne njesine perkatese zgjedhore ne afat prej 45 ditesh nga dita e votimit.
Neni24

Anetarit te revokuar te njesise perkatese zgjedhore i pushon anetaresimi ne komisionet dhe trupat
e kuvendit te odes mjekesore.

II. ZGJEDHJA E KRYETARIT DHE ZV. KRYETARIT TE ODES
Neni 25

1. Secila kandidature per kryetare te odes mjekesore duhet te mbeshtetet me nenshkrimet e se
paku 20 anetareve te kuvendit te odes mjekesore, te njesise zgjedhore.
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2. Kandidatura ne forme te shkruar i dorezohet komisionit qendrore zgjedhore i cili percakton
listen perfundimtare te kandidateve per kryetare te odes.

Neni26
Ne afat prej 10 diteve nga mbledhja e pare konstituive e kuvendit duhet te caktohet mbledhja e
kuvendit per zgjedhjen e kryetarit te odes.

Neni27
1. Konsiderohet se eshte zgjedhur kandidati i cili ka fituar me se shumti vota me kusht qe per te
te votojne me shume se gjysma e anetareve prezente.

2. Ne rast se asnjeri kandidate nuk ka fituar mbi gjysmen e votave te anetareve prezente dy
kandidate me numrin me te madh te votave do te kualifikohen per rundin e dyte te votimit.

3. Ne rundin e dyte te votimit konsiderohet se eshte zgjedhur kandidati qe ka fituar me shume
vota nga anetaret e kuvendit.

Neni28
Me propozim te kryetarit Kuvendi i OMK me shumice votash zgjedhe zevendes kryetaret e
OMK.

III. ZGJEDHJA E ANET AREVE TE KESHILLIT DREJTUES

Neni 29
1. Se paku 60 dite nga dita e konstituimit te kuvendit te odes mjekesore behet zgjedhja e

anetareve te keshillit drejtues te odes.
2. Kryetari dhe zv. Kryetaret e odes mjekesore jane anetare te keshillit drejtues sipas detyres
zyrtare.
3. Kandidatura per anetare tjere te keshillit drejtues te odes duhet te mbeshtetet nga se paku 5
nenshkrime te anetareve te kuvendit te odes mjekesore. Votimi per anetare te keshillit drejtues
eshte i drejtperdrejt dhe i fshehet.
4. Konsiderohen se jane te zgjedhur kandidatet qe kane fituar me shume vota.

IV. ZGJEDHJA E KESHILLIT MBIKEQYRES TE ODES

Neni30
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1. Se paku 60 dite nga dita e konstituimit te kuvendit te odes mjekesore behet zgjedhja e
anetareve te keshillit mbikeqyres te odes.
2. Keshilli mbikeqyres i odes ka kryetarin dhe 4 anetare te cilet zgjidhen nga kuvendi i odes me
votim te drejtperdrejte dhe te fshehte.
3. Kandidatura per anetare tjere te keshillit mbikeqyres te odes duhet te mbeshtetet nga se paku
5 nenshkrime te anetareve te kuvendit te odes mjekesore.
4. Konsiderohen se jane te zgjedhur kandidatet qe kane fituar me shume vota.

V. ZGJEDHJA E KESHILLIT ETIKE
Neni31
1. Se paku 60 dite nga dita e konstituimit te kuvendit te odes mjekesore behet zgjedhja e
anetareve te keshillit etike te odes.
2. Keshilli etike i odes ka kryetarin dhe 4 anetare te cilet zgjidhen nga kuvendi i odes me votim
te drejtperdrejte dhe te fshehte.
3. Kandidatura per anetare tjere te keshillit etike te odes duhet te mbeshtetet nga se paku 5
nenshkrime te anetareve te kuvendit te odes mjekesore.
4. Konsiderohen se jane te zgjedhur kandidatet qe kane fituar me shume vota.

VI. ZGJEDHJA E GJYQIT TE NDERIT
Neni 32
1. Se paku 60 dite nga dita e konstituimit te kuvendit te odes mjekesore behet zgjedhja e
anetareve te gjyqit te nderit te odes.
2. Gjyqi i Nderit te odes mjekesore ka 5 anetare, Kryetarin zv.kryetarin dhe 3 anetare.
3. Nje (1) anetare i gjyqit te nderit zgjedhat nga kuvendi nga lista e propozuar nga Keshilli
Gjyqesor i Kosoves.
4. Kandidimi per kryetar te Gjyqit te Nderit duhet te mbeshtetet nga se paku 10 nenshkrime te
anetareve te kuvendit te odes, ndersa per zv.kryetarin dhe dy anetaret tjere nga 5 nenshkrime te
anetareve te kuvendit te odes mjekesore.
5. Votimi eshte i drejtperdrejte dhe i fshehet.
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6. Konsiderohen se jane te zgjedhur kandidatet qe kane fituar me shume vota.

VII. ZGJEDHJA E PROKURORIT TE ODES
Neni 33
1. Se paku 60 dite nga dita e konstituimit te kuvendit te odes mjekesore behet zgjedhja e
anetareve te prokurorit te odes.
2. Prokurori dhe zv.prokurori zgjedhen nga kuvendi i odes nga radha e anetareve te odes ne
menyre te drejtperdrejte dhe te fshehet.
3. Kandidatura per Prokurore te odes duhet te mbeshtet nga se paku 10 nenshkrime te anetareve
te kuvendit te odes, ndersa per zv.prokurore nga 5 nenshkrime te anetareve te kuvendit te odes
mjekesore.
4. Votimi eshte i drejtperdrejte dhe i fshehet.
5. Konsiderohen se jane te zgjedhur kandidatet qe kane fituar me shume vota.

VIII. ZGJEDHJA E KOMISIONEVE TE PERHERSHME TE ODES

Neni 34
1. Komisionet e Perhershme te odes jane :
1.1.Komisioni per <;eshtje etike;
1.2.Komisioni per licencim;
1.3 .Komisioni per edukim specialistik;
1.4.Komisioni per edukim te vazhdueshem profesional;
1. 5.Komisioni per praktiken private profesionale;
1.6.Komisioni per buxhet dhe financa;
1. 7 .Komisioni i solidaritetit dhe ndihmes reciproke

Neni35
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1. Komisionet nga neni paraprak kane nga 5 anetare nga radhet e te cileve zgjedhet kryesuesi dhe
zv kryesuesi i komisionit.
2. Kandidatura per anetare te komisioneve te perhershme te odes duhet te mbeshtet nga se paku
5 nenshkrime te anetareve te kuvendit te odes.
Neni36

Fusheveprimi i komisioneve te perhershme percaktohet me akte te ve9anta normative te miratuar
nga kuvendi i odes.

Neni37
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen ne fuqi te kesaj Rregullore, shfuqizohet Rregullorja e miratuar nga Ministri
Ministrise se Shendetesise me dt.06 Korrik 2013.

IX. DISPOZITAT KALIMTARE
Neni 38

Kjo Rregullore hyn ne fuqi diten e miratimit nga Ministri i Ministrise se Shendetesise.

Prishtine 11 tetor 2013
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